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Úvod 
Prevalencia rakoviny u mladých žien vzrastá každým rokom. Najčastejším typom, ktorý 
ohrozuje ženy v reprodukčnom veku je karcinóm prsníka. Liečba pacientky zahŕňa 
operáciu,  chemoterapiu, prípadne rádioterapiu. Pri včasnej  diagnostike je vysoká 
pravdepodobnosť, že pacientka vyzdravie a bude schopná žiť normálny život. Nežiadúcim 
efektom liečby je však zníženie fertility. U mladých žien to predstavuje komplikáciu, nakoľko 
väčšina z nich ešte nenaplnila svoj reprodukčný potenciál a v budúcnosti by takúto príležitosť 
chcela mať. Ako možnosť zachovania reprodukcie je uvedená a odborníkmi odporúčaná práve 
kryoprezervácia, čiže metóda mrazenia biologického materiálu (vajíčka, embryá) s následnou 
možnosťou ich využitia na oplodnenie po ukončení onkologickej liečby. Táto metóda 
zachovania fertility je však mimoriadne nákladná pre pacientku bez partnera (približná suma je 
1200 – 2000 EUR ) a v Slovenskej republike nie je hradená zdravotnými poisťovňami. Vedia 
ženy o tejto možnosti a vedia si to uhradiť samé? Malo by sa v systéme niečo zmeniť ?  
V prieskume sme sa pýtali desiatky mladých žien na ich vek, životný status, či sú bezdetné 
alebo už dieťa či deti majú. Krátko sme ich oboznámili s problémom financovania takéhoto 
zákroku pri onkologickom ochorení a následne sme sa pýtali, či a ako by boli schopné takúto 
čiastku pokryť. V poslednej otázke mala respondentka odpovedať, či súhlasí so zmenou 
financovania tak, aby istú časť nákladov kryoprezervácie onkologickým pacientkam hradila 
poisťovňa. Možnosť zachovania plodnosti pre pacientky s rakovinou je dostupná s úhradou vo 
väčšine európskych krajín. 13 krajín EÚ (43,3 %) hradí všetky možnosti, ktoré ponúka a 4 
krajiny (13,3%) hradia aspoň jednu možnosť. (1). Spolu 17 krajín venuje svoju pozornosť týmto 
ženám, Slovensko nehradí žiadnu možnosť intervencie na zachovania plodnosti onkologickým 
pacientkam.  
 
Materiál a metódy  
Vrámci odbornej práce sme vytvorili anonymný dotazník, na základe ktorého zisťujeme či 
ženy, bezdetné či s deťmi, vedia o danej skutočnosti, aký na to majú názor a či by podľa nich 
mala nastať zmena, ktorá by bola priaznivejšia pre onkologické pacientky. Prieskum názoru 
náhodne oslovených žien, ktoré sa dostavili na vyšetrenie bol vykonaný v ambulancii Centra 
reprodukčnej medicíny I. gynekologicko - pôrodníckej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica sv. 
Cyrila a Metoda. 
Dotazník pozostáva z otázok : 
1. Uveďte prosím svoj vek ( odpoveď zaznačená cifrou ) 
2. Aký je Váš stav ? ( odpoveď z možností : vydatá, slobodná, vo vážnom vzťahu ) 
3. Máte vlastné dieťa ? ( odpoveď z možností : áno, nie ) 
4. Chcete mať v budúcnosti dieťa ? ak v predchádzajúcej odpovedi odpovedala pacientka 
“NIE” ( odpoveď z možností : áno, nie, neviem ) 
5. Mala by mať podľa Vás žena právo mať dieťa bez ohľadu na finančné pomery ( možnosti ) 
? ( odpoveď z možností : áno, nie ) 



6. Považujete svoje zdravotné poistenie za dostačujúce ? ( odpoveď z možností : áno, nie, 
neviem - nepoznám podmienky poistenia ) 
V ďalšej časti sme informovali pacientku o problematike, ktorou sa zaoberáme. Text v 
dotazníku znel nasledovne : Mladé onkologické pacientky (< 35 – 37 rokov), ktoré musia 

podstúpiť invazívnu liečbu (napr. operáciu, či  chemoterapiu), sú častokrát pred liečbou 

oboznámené onkológom o negatívnom účinku  onkologickej liečby na plodnosť. Následne by 

mal lekár odporučiť pacientke podstúpenie odberu a kryoprezervácie (mrazenia ) vajíčok alebo 

embryí. Tento proces je dôležitý pre zachovanie možnosti pacientky mať rodinu po ukončení 

liečby.  

Takýto zákrok je však nákladný (cca 2000 eur ) a slovenské zdravotné poisťovne ( VšZP, 

Union, Dôvera) náklady na takúto kryoprezerváciu nepreplácajú ani čiastočne. 

 
7. Súhlasíte so zmenou financovania poisťovní, tak aby väčšinu financií pokryla pre pacientku 
zdravotná poisťovňa? ( odpoveď z možností : áno, nie, neviem ) 
 
Výsledky 
Dáta, ktoré sme získali z dotazníka budú prezentované až v rámci konferencie nakoľko v 
súčastnej dobe ešte stále prebieha ich zbieranie. 
 
Diskusia 
Tehotenstvo v modernej dobe už nespájame s nízkym vekom ako tomu bolo v minulosti. 
Edukačný, finančný či spoločenský nátlak a taktiež túžba budovania osobného života a 
kariéry, núti mladé ženy odkladať svoje tehotenstvo do obdobia svojej tretej životnej dekády. 
Táto teória o stúpajúcom veku rodičiek vyplýva z dát poskytnutých Národným centrom 
zdravotníckych informácií z roku 2004 a roku 2020 i z dát Slovenskej gynekologicko – 
pôrodníckej spoločnosti. 
 
V roku 2004, na základe správy vydanej Národným centrom zdravotníckych informácií, 
vekové kategórie 20 - 24 rokov a 25 - 29 rokov spolu predstavuje 33 468 ( 64.4% ) pôrodov z 
celkového počtu 51 968. (2) . 
V roku 2020, na základe správy vydanej Národným centrom zdravotníckych informácií, však 
najväčšiu vekovú skupinu tvoria práve matky vo veku 30 - 34 rokov ( 31.2% zo všetkých 
pôrodov ). Nasleduje mladšia veková skupina, 25 - 29 rokov ( 29.5% zo všetkých pôrodov ). 
Dôležité je taktiež vyzdvihnúť údaj, ktorý poukazuje na životný status ( vydatá / slobodná ) 
rodičiek. V roku 2020 tvorili slobodné rodičky 34.6 % a vydaté 60.8%. (3). Tento fakt nás 
upozorňuje aj na možné finančné komplikácie slobodných žien, ktorým sa narodilo dieťa. 
 
Avšak tak ako stúpa vek rodičiek, naopak klesá vek pacientok s rakovinou. Prevalencia 
rakoviny u mladých žien vzrastá každým rokom. Najčastejším typom, ktorý ohrozuje ženy v 
reprodukčnom veku je karcinóm prsníka.  
V roku 2020 Svetová zdravotnícka organizácia a GLOBOCAN uviedla dáta, ktoré hovoria o 
incidencií rakoviny na Slovensku. Rakovina prsníka bola uvedené ako druhá najčastejšia 
onkologická diagnóza. Pribudlo viac ako 3 tisíc nových prípadov, čo predstavuje 10.2% zo 
všetkých novonájdených prípadov na Slovensku. (4). Napriek tomu, že táto diagnóza 
postihuje najmä staršie ženy, v posledných rokoch sme zaznamenali signifikantný nárast tohto 
typu rakoviny u mladých žien.  
Dáta poskytnuté Národným onkologickým inštitútom ukazujú že od roku 1990 markantne 
vzrastá počet nových prípadov zhubného nádoru prsníka. V roku 1990 to boli 4 nové prípady 
pre vekovú skupinu 25 – 29 rokov a 32 nových prípadov pre vekovú skupinu 30 – 34 rokov. 



V roku 2010 to bolo 8 nových prípadov pre vekovú skupinu 25 – 29 rokov, čo představuje 
dvojnásobok za dekádu a 35 nových prípadov pre vekovú skupinu 30 – 34 rokov. (5) 
 
Liečba rakoviny u mladej pacientky je pomerne rovnaká ako u starších pacientok. Zahŕňa 
chirurgické zákroky ako mastektómiu či breast – conserving surgery, po ktorej následuje 
intenzívna rádioterapia. (6). Pri včastnej diagnostike je vysoká pravdepodobnosť, že pacientka 
vyzdravie a bude schopná žiť normálny život. Nežiadúcim efektom liečby je však zníženie 
fertility. U mladých žien to predstavuje komplikáciu, nakoľko väčšina z nich ešte nenaplnila 
svoj reprodukčný potenciál a v budúcnosti by takúto príležitosť chcela mať. 
 
Ako možnosť zachovania reprodukcie je uvedená a odborníkmi odporúčaná práve 
kryoprezervácia, oocytov, alebo pri stabilnom páre aj embryí, ktorú ak chce, musí pacientka 
podstúpiť ešte pred liečbou rakoviny. Kryoprezervácia je metóda zmrazovania pohlavných 
buniek a embryí pri veľmi nízkych teplotách. Jej úspešnosť v posledných rokoch rastie vďaka 
používaniu kryoprotektívnych médií a zariadeniam na kontrolu teploty. (7). Female Fertility 
Preservation Guideline vydaný ESHRE uvádza, že v popredných štátoch Európskej Únie je 
táto metóda hradená poisťovňami úplne, alebo aspoň čiastočne. 13 krajín ( 43.3% ) hradí 
všetky možnosti, ktoré ponúka a 4 krajiny ( 13.3% ) hradia aspoň jednu možnosť. (1) Spolu 
17 krajín venuje svoju pozornosť týmto ženám, Slovensko nehradí žiadnu možnosť 
intervencie zachovania plodnosti onkologickým pacientkam. Po finančnej stránke je táto 
metóda nákladná a časovo neodkladná.  
 
Spoločenská či finančná situácia dnes nedovoľuje žiť mladým ľuďom tak ako v predošlých 
desaťročiach. Osamostatnenie od rodiny predstavuje omnoho väčšiu finančnú záťaž a spolu s 
vyšším vzdelaním, ktoré zaberá veľké časové rozmedzie, sa dnes mladé páry rozhodujú 
založiť rodinu neskôr. Mladým rodinám nepomáha ani štát a tak finančná položka , akou je 
napríklad kryoprezervácia zárodočných buniek alebo embyí, a časový nátlak môžu viezť k 
rozhodnutiu vzdať sa rodiny v budúcnosti.  
 
Záver 
Cieľom odbornej práce je poukázať a informovať spoločnosť o takejto problematike a 
vyžadovať zmenu tak aby finančná stránka mladých onkologických pacientok nemohla 
rozhodovať o budúcnosti ich potencionálnej rodiny. 
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